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S T R E S Z C Z E N I E

Celem opracowania jest ukazanie współczesnego modelu pracy psychologa klinicz-
nego z chorym somatycznie z perspektywy psychologii zdrowia. Podstawą teore-
tyczną tego modelu pracy jest Funkcjonalny Model Zdrowia (FMZ) Wrony-Polańskiej, 
skonstruowany na podstawie wieloletniego doświadczenia klinicznego autorki w pra-
cy z chorymi na białaczkę w Klinice Hematologii Akademii Medycznej w Krakowie 
(obecnie UJ CM) pod kierownictwem Profesora Juliana Aleksandrowicza, oraz teoria 
stresu psychologicznego. FMZ został sprawdzony empirycznie w oparciu o badania 
ludzi zdrowych, które ukazały, że zdrowie jest funkcją twórczego – skutecznego i efek-
tywnego – radzenia sobie ze stresem w zależności od posiadanych zasobów podmio-
towych człowieka. Model ten stał się podstawą autorskich badań chorych z białaczką 
leczonych metodą transplantacji szpiku kostnego w Klinice Hematologii im. Profesora 
Juliana Aleksandrowicza UJ CM i w oparciu o nie został rozszerzony na Funkcjonalny 
Model Zdrowia i Choroby (FMZCh, Wrona-Polańska 2011, 2016). Model ten ma cha-
rakter holistyczno-funkcjonalny, wymaga aktywności zespołu leczącego i pacjen-
ta w zmaganiu się z chorobą oraz świadomego kreowania własnego zdrowia i jego 
promowania. Stał się on inspiracją dla autorki do zorganizowania cyklu sympozjów 
pt. Współczesny model pracy psychologa z chorym somatycznie – dylematy i propozycje, 
mających na celu kształcenie psychologów klinicznych i wdrażanie innowacyjnego 
modelu pracy z chorym somatycznie, opartego na osiągnięciach psychologii zdro-
wia. Efekty kształcenia w tym zakresie prezentowane są w artykułach zamieszczonych 
w tym tomie.
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Aktualny tom Sztuki Leczenia poświęco-
ny jest problematyce pracy psycholo-
ga z chorym somatycznie. Współpra-

ca psychologa z chorymi spoza psychiatrii, 
cierpiącymi na różne schorzenia somatycz-
ne, stała się krakowską tradycją, zapoczątko-
waną przez Profesora Juliana Aleksandrowi-
cza uważanego za nestora polskiej psychoso-
matyki, który w latach 60. ubiegłego stulecia 
zatrudnił psychologa w III Klinice Chorób We-
wnętrznych Akademii Medycznej w Krakowie, 
znanej później z kompleksowej psychotera-
pii chorych somatycznie. W tym roku przypa-
da 110. rocznica urodzin i 30. rocznica śmier-
ci Profesora Juliana Aleksandrowicza, co stwa-
rza szczególną okazję, by przypomnieć ważne 
dla praktyki klinicznej, nowatorskie działania. 
W 1974 roku wspólnie z prof. Marią Susułow-
ską, założycielem i wieloletnim Kierownikiem 
Zakładu Psychologii Klinicznej UJ, współorga-
nizował w Modlnicy k. Krakowa sympozjum 
naukowe poświęcone roli i zadaniom psycho-
loga w leczeniu chorych somatycznie. Ukon-
kretnieniem wniosków płynących z mających 

tam miejsce wystąpień i dyskusji było zatrud-
nienie autorki od października 1974 roku 
w Klinice Hematologii AM w Krakowie pod kie-
rownictwem Profesora Juliana Aleksandrowi-
cza, wydzielonej z III Kliniki Chorób Wewnętrz-
nych AM oraz zaproszenie do współpracy jako 
równo rzędnego członka zespołu leczącego. 

W tym roku mijają również 44 lata od 
wprowadzenia psychologa do teamu leczące-
go chorych na białaczkę. Stało się to inspiracją 
do zorganizowania przez Katedrę Psychologii 
Zdrowia Instytutu Nauk o Wychowaniu Uni-
wersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krako-
wie pod moim przewodnictwem – Kongresu 
Naukowego Juliana Aleksandrowicza pt. MIĘ-
DZY ZDROWIEM i CHOROBĄ – 44 lata psycho-
logicznych badań onkologicznych nad zdro-
wiem w Hematologii (WJASC2018). Kongres 
odbywał się w dniach 23 i 24 maja w Colle-
gium Novum UJ, w Towarzystwie Lekarskim 
Krakowskim i na Uniwersytecie Pedagogicz-
nym. Podejście podkreślające rolę psycholo-
ga wynikało z głębokiego przekonania Profe-
sora Juliana Aleksandrowicza, że jeśli zasoby 

A B S T R A C T

The aim of the study is to present a contemporary model of clinical psychologist’s 
work with the somatically ill from the perspective of health psychology. The theo-
retical basis of this model of work is the Functional Health Model (FMZ) of Wrona-
Polańska, constructed on the basis of many years’ clinical experience of the author 
with leukemia patients, at the Hematology Clinic of the Medical Academy in Kraków 
(currently UJ CM) under the supervision of Professor Julian Aleksandrowicz, and the 
psychological stress theory. FMZ has been empirically tested on the basis of the re-
search of healthy people, who showed that health is a creative (eff ective) function 
of coping with stress depending on human resources possessed. This model became 
the basis for the author’s research on patients with leukemia treated by bone marrow 
transplantation in the Professor Julian Aleksandrowicz Hematology Clinic UJ CM and 
based on it has been extended to the Functional Model of Health and Disease (FMZCh,  
Wrona-Polańska 2011, 2016). This model, of a holistic-functional nature, requires the 
activity of the healing team and the patient in coping with the disease and conscious 
creation of one’s own health and its promotion. It became an inspiration for the au-
thor to organize a series of symposia in Contemporary model of work of a psychologist 
with a somatically ill – dilemmas and proposals, aimed at training clinical psychologists 
and implementing an innovative model of work with the somatically ill, based on the 
achievements of health psychology. The eff ects of education in this area are presented 
in the articles included in this volume.
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biologiczne chorego, na nieuleczalną wów-
czas białaczkę, zawodzą i medycyna jest bez-
radna wobec choroby, należy odwołać się do 
zasobów podmiotowych chorego, czyli do 
jego osobowości (Wrona-Polańska, 2012).

Wieloletnia praktyka kliniczna autor-
ki z chorymi na białaczkę i badania naukowe 
prowadzone wśród tych chorych przyczyni-
ły się do skonstruowania modelu pracy psy-
chologa z chorymi na białaczkę i ich rodzina-
mi oraz stały się zalążkiem upowszechniania 
poglądu o ważnej roli psychologa w lecze-
niu chorych somatycznie. Późniejsze badania 
własne autorki przyczyniły się do skonstru-
owania teoretycznego modelu zdrowia, zwe-
ryfi kowanego empirycznie w badaniach ludzi 
zdrowych jako Funkcjonalny Model Zdrowia 
(FMZ) o charakterze holistyczno-funkcjonal-
nym. W modelu tym zdrowie jest traktowa-
ne jako funkcja twórczego – czyli skuteczne-
go i efektywnego – radzenia sobie ze stre-
sem w zależności od posiadanych zasobów 
podmiotowych, które w sposób bezpośredni 
i pośredni wpływają na zdrowie (Wrona-Po-
lańska 2003). FMZ stanowił podstawę teore-
tyczną autorskich badań chorych z białacz-
ką. Rozszerzony następnie, jako Funkcjonalny 
Model Zdrowia i Choroby (FMZCh) (Wrona-
-Polańska 2011, 2016, II wydanie) stanowił 
teoretyczną podstawę dla praktyki klinicznej. 
FMZCh stał się też inspiracją do zorganizowa-
nia z inicjatywy autorki sympozjum pt. Współ-
czesny model pracy psychologa z chorym soma-
tycznie – dylematy i propozycje, realizowanego 
we współpracy z Zespołem Psychologów Kli-
nicznych – Oddziału Klinicznego Chirurgii Ser-
ca, Naczyń i Transplantologii Krakowskiego 
Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła  II 
w Krakowie pod kierownictwem dr Jolanty Si-
wińskiej. Sympozjum odbywa się cyklicznie 
dwa razy w roku, najczęściej w marcu i grud-
niu. Pierwsze sympozjum odbyło się w marcu 
2013 roku i do tej pory odbyło się ich 12, przy 
współudziale Sekcji Psychologii Zdrowia Pol-
skiego Towarzystwa Psychologicznego, której 
przewodniczącą jest autorka. Celem sympoz-
jów jest integracja wiedzy teoretycznej z prak-
tyką kliniczną oraz integracja środowiska 

psychologów praktyków, pracujących z cho-
rymi somatycznie. Biorą w nich czynny udział 
psycholodzy, a także lekarze różnych specjal-
ności medycznych i pielęgniarki. Każde sym-
pozjum poświęcone jest innej, szczegóło-
wej problematyce pracy psychologa z cho-
rym somatycznie, np. współpracy psychologa 
z zespołem terapeutycznym, diagnozie psy-
chologicznej chorego somatycznie, informo-
waniu pacjenta z białaczką, pacjenta z choro-
bami serca – o sposobach terapii i aktywności 
chorego w procesie powrotu do zdrowia, roli 
psychologa w kreowaniu otoczenia chorego 
sprzyjającego zdrowiu oraz  innym, klinicznym 
tematom.

Stały wzrost zachorowań na choroby ser-
cowo-naczyniowe i nowotworowe z jednej 
strony, a z drugiej szybki postęp medycyny 
i nauk pokrewnych sprawiają, że nowoczesne 
metody terapii przywracają i przedłużają ży-
cie chorych, wymagając jednak systemowe-
go podejścia do człowieka i jego choroby. Le-
czenie zwykle ma charakter wieloetapowego 
procesu zmieniającego się w czasie (1.  przy-
gotowanie do przeszczepu szpiku, serca czy 
nerki, 2. przeszczep, 3. okres po przeszczepie) 
i wymaga ścisłej współpracy różnych specja-
listów oraz wzajemnej koordynacji działań, 
a także aktywności pacjenta i jego rodziny. 
Taki sposób leczenia staje się wyzwaniem dla 
wszystkich specjalistów w zespole leczącym, 
w tym także dla psychologa i samego pacjen-
ta. W procesie zmagania się z chorobą, jak 
wynika z Funkcjonalnego Modelu Zdrowia/
Choroby, ważne jest wsparcie informacyjne, 
czyli poznanie problemu i wsparcie emocjo-
nalne, czyli regulacja własnych emocji, a tym 
samym informacja o chorobie i leczeniu od-
grywa ogromną rolę na każdym etapie lecze-
nia. W latach 80. ubiegłego stulecia w leczeniu 
chorób nowotworowych dominowała „zmo-
wa milczenia”, czyli nieinformowanie o cho-
robie, gdyż rak był równoznaczny ze śmiercią. 
Dzisiaj chory jest kreatorem własnego zdro-
wia, dlatego też na różnych etapach terapii ko-
nieczne jest informowanie chorego, aby mógł 
w sposób świadomy uczestniczyć w procesie 
zmagania się z chorobą i dążyć do odzyskania 
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zdrowia. Wewnętrzna mobilizacja organizmu 
sprzyja odporności immunologicznej, któ-
ra w transplantologii odgrywa kluczową rolę. 
Wiadomo też, że procesy psychiczne, emocje 
i stres wywierają istotny wpływ na poziom od-
porności organizmu. Silny i długotrwały stres 
działa immunosupresyjnie na układ odporno-
ściowy i może być przyczyną wielu chorób, ni-
ski poziom napięcia w systemie nerwowym 
i brak pozytywnych emocji nie stymuluje zaś 
chorego do podjęcia terapii i jej kontynuacji. 
Zdarza się, że chory uważa sam przeszczep 
szpiku za równoznaczny z wyleczeniem i nie 
zgłasza się do kontroli lekarskiej, a to z kolei 
prowadzi do groźby utraty życia i niewyko-
rzystania szansy „drugich narodzin”. Ważnym 
zadaniem psychologa jest, aby poprzez roz-
mowę i inne techniki psychoterapeutyczne 
zmniejszyć u chorego poziom przeżywanego 
lęku i wyzwolić pozytywne emocje sprzyjają-
ce procesowi leczenia oraz zmobilizować go 
do podjęcia aktywności na rzecz odzyskania 
zdrowia. 

Bardzo ważna jest świadomość dotyczą-
ca własnego zdrowia, którą Profesor Julian 
Aleksandrowicz zawarł w sentencji: Nasycać 
umysły młodzieży i dorosłych wiedzą o tym, co 
sprzyja zdrowiu jednostkowemu i społecznemu. 
Niezbędna jest zatem edukacja sprzyjająca 
zdrowiu, dlatego też przed wejściem do Kli-
niki Hematologii AM w Krakowie widniał na-
pis: Klinika nie tylko leczy, ale uczy, jak żyć, aby 
zachować zdrowie. Ważna jest edukacja sprzy-
jająca zdrowiu od najmłodszych lat, gdyż ro-
dzice i wychowawcy są pierwszymi animato-
rami zdrowia dziecka (Wrona-Polańska, 2012, 
Wrona-Polańska, Mastalski 2009). W tym celu 
z mojej inicjatywy w 2010 roku została utwo-
rzona specjalność nazwana promocją zdrowia 
i profi laktyką uzależnień na kierunku pedago-
gika w Instytucie Nauk o Wychowaniu Uniwer-
sytetu Pedagogicznego – w celu kształcenia 
nauczycieli-edukatorów zdrowia, którzy będą 
wychowywać młode pokolenia ku  zdrowiu.

W obecnym tomie Sztuki Leczenia zosta-
ły zamieszczone artykuły dotyczące schorzeń 
somatycznych, głównie kardiologicznych, któ-
rych autorzy, w oparciu o wieloletnią praktykę 

kliniczną i badania własne, ukazują problemy 
i aktualny model pracy z chorym. Pierwsze 
dwa artykuły dotyczą badań prowadzonych 
w praktyce psychologicznej. 

Artykuł otwierający ten tom ma charak-
ter specyfi czny. Prezentuje bowiem studium 
przypadku, przedstawiając analizę historii ży-
cia pacjentki z zaburzeniami układu krążenia 
na podłożu czynnościowym. Ukazuje pro-
blem różnicowania między kryzysami utra-
ty zdrowia a chorobami somatycznymi bę-
dącymi wtórną, niekorzystną konsekwencją 
nierozwiązanych kryzysów emocjonalnych, 
a także problem oceny kryzysu przebiegają-
cego z przejawami dysfunkcji somatycznych. 
Problematyka artykułu nawiązuje do chorób 
psychosomatycznych i mechanizmu konwer-
sji histerycznej.

Kolejny artykuł o charakterze empirycz-
nym ukazuje, że w procesie kwalifi kacji do te-
rapii kardiologicznej osób starszych metodą 
przezskórną implantacji zastawki aortalnej 
(TAVI) ważna jest ocena ich funkcjonowania 
poznawczego. Autorzy, w oparciu o badania 
188 pacjentów kwalifi kowanych do TAVI w la-
tach 2015–2017, uzyskali wyniki świadczące 
o funkcjonowaniu poznawczym badanych 
na granicy łagodnych zaburzeń poznawczych 
(grupa 1) i otępienia lekkiego stopnia (gru-
pa 2). Wskazuje to na konieczność pogłębio-
nego badania funkcji poznawczych w grupie 
osób z otępieniem lekkiego stopnia – celem 
wykluczenia demencji uniemożliwiającej ade-
kwatną współpracę w procesie diagnostycz-
no-leczniczym.

Następne dwa artykuły o charakterze po-
glądowym dotyczą modelu pracy psycholo-
ga z chorymi po przeszczepie serca, ukazu-
jąc dynamicznie zmieniające się oddziaływa-
nia i zadania psychologa w procesie leczenia 
transplantacyjnego i powrotu chorego do 
zdrowia. Trudności wynikające często z bra-
ku dawców serca, nie wnikając w szczegó-
łowe ich przyczyny, wymuszają inne sposo-
by terapii, które tworzą specyfi czne zadania 
dla całego zespołu leczącego w celu pod-
trzymania życia w oczekiwaniu na przesz-
czep. Transplantacja serca i wszczepienie 
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mechanicznego wspomagania krążenia, jako 
nowoczesne metody leczenia pacjentów ze 
skrajną niewydolnością krążenia, generują 
psychologiczne i etyczne dylematy oraz wy-
magają psychologicznej adaptacji do nowego 
stylu życia. Model pracy psychologa obejmu-
je: na etapie kwalifi kacji do zabiegu – ocenę 
psychologiczną w zakresie czynników ryzyka 
nieprzestrzegania zaleceń medycznych i wy-
stąpienia zaburzeń adaptacyjnych, a w okre-
sie przed i pooperacyjnym – stosowanie te-
rapii podtrzymującej oraz edukacji prozdro-
wotnej, kierowanej do pacjenta i jego rodziny. 
Celem pracy psychologa jest tworzenie real-
nego obrazu sytuacji i wskazanie mechani-
zmów radzenia sobie z konkretnymi proble-
mami. W świetle prezentowanego modelu 
praca psychologa jest niezbędnym elemen-
tem procesu terapii.

Artykuł piąty dotyczy tętniczego nadci-
śnienia płucnego (TNP), które jest rzadką prze-
wlekłą chorobą o wyniszczającym przebiegu, 
mającą poważnie obciążający wpływ na funk-
cjonowanie fi zyczne, emocjonalne, poznaw-
cze i psychospołeczne zarówno pacjentów, 
jak i ich opiekunów. Jest to choroba, która po-
garsza jakość życia i jakość życia związaną ze 
zdrowiem oraz wiąże się z częstym występo-
waniem depresji i zaburzeń lękowych. Autor-
ka jednakże nie przedstawia w artykule, jaki 
typ pomocy psychologicznej byłby tu sku-
teczny, poza stwierdzeniem, że pacjenci z tym 
schorzeniem powinni mieć zapewnioną po-
moc psychologiczną.

Podsumowując, można stwierdzić, że współ-
czesny model pracy psychologa z chorymi 

somatycznie, którzy leczeni są nowoczesny-
mi metodami transplantacji, oparty na Funk-
cjonalnym Modelu Zdrowia i Choroby Wrony-
-Polańskiej (2003, 2011, 2016) ma charakter 
holistyczno-funkcjonalny. Wymaga on aktyw-
ności zespołu leczącego i pacjenta w zmaga-
niu się z chorobą oraz świadomego kreowania 
własnego zdrowia i jego promowania (Wro-
na-Polańska, Mastalski, 2009, Wrona-Polańska 
i Skotnicki, 2018).
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